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Jerzy Szymański 
RATUJMY NASZE ŚWIĄTYNIE NA KRESACH 

WSCHODNICH 

Statut naszego Stowarzyszenia zakłada udzielanie pomocy organizacjom 
polskim i współdziałających z nimi jednostkom na Kresach, jak np. szkołom, 
parafiom w odbudowie zniszczonych kościołów i kaplic, harcerstwu jak i 
indywidualnej pomocy zamieszkującym tam Rodakom. 

Wielkość naszych środków nie jest taka jakbyśmy chcieli - są to środki bardzo 
skromne, zbierane przy takich okazjach jak np. Światowy Zjazd, zebrania itp. 

Niemy świadek polskości. Widok kościoła w Zakozielu, pełniącego 
funkcję parafii dla osadników z osady Woławka na Polesiu 
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spotkania. 
Mimo to staramy się udzielać pomocy na jaką nas stać. W ubiegłym roku - w 

ramach pomocy przekazaliśmy na Wschód prawie 700 USD na odbudowę i remont 
kościołów na dawnych ziemiach polskich oraz 8000 zł na szkoły, upominki 
gwiazdkowe, mundurki harcerskie i obuwie dla dzieci polskich na Białorusi. 

Tym, którzy nam pomagali w tym dziele winniśmy słowa szczerej podzięki za 
ich bezinteresowność i dobre Serce - Bóg zapłać. 

Chcemy jednak pomoc tę rozszerzać w miarę zbieranych i posiadanych 
środków materialnych, szczególnie dla parafii kościoła rzymsko-katolickiego, 
który jak wiemy, zawsze był i jest z naszym narodem, ostoją polskości i tradycji. 
Otrzymaliśmy już wzruszające, serdeczne podziękowania za to co robimy. 

Pomni rozmów i dyskusji na forum II Światowego Zjazdu ogłaszamy, tak jak w 
tytule niniejszego krótkiego artykułu, hasło które chcemy wypełnić treścią 
skutecznej i jakże potrzebnej TAM pomocy. 

Więc apelujemy: prosimy o pomoc materialną na miarę możliwości każdego z 
nas. Otwieramy w Kresowych Stanicach dział pomocy kościołom i harcerstwu, 
będziemy pisać o złożonych darach naszych serc. 

Pomoc finansową prosimy wpłacać na nasze konto w Pol-Can Banku. Nr konta 
podajemy na 2 stronie okładki w stopce. 

Wpłacać można wskazując imienne cele, na które przekażemy dany dar 
pieniężny, jak również na ogólne cele odbudowy lub sponsorowanie. Wszyscy 
wpłacający otrzymają stosowne pokwitowanie i podziękowanie oraz wskazanie 
komu i kiedy przekazaliśmy otrzymaną pomoc. Nasz statut przewiduje możliwość 
przyjmowania darowizn, zapisów i innych form pomocy. 

Żadna złotówka lub wpłata dewizowa nie będzie zmarnowana, zostanie użyta 
na cel zgodny z wolą darczyńcy. 

Dlatego też mamy odwagę prosić wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w 
każdej formie. W razie potrzeby udzielenia wyjaśnień prosimy do nas pisać lub 
telefonować; tel. 610-52-19 Prezes Zarządu Jerzy Szymański lub sekretarz 
Stowarzyszenia Mieczysław Wójcik tel. 810-36-39. 

Jak wyglądają nasze zniszczone Świątynie - obrazuje zdjęcie, jedno z wielu 
nadesłane nam przez Pana Edwarda Studzińskiego, kościoła na Polesiu w 
Zakozielu. Taką perłę architektury zniszczyli barbarzyńcy XX wieku. 

Zaznaczamy, że w ramach tej pomocy będziemy rozważni, będziemy w 
kontakcie tylko z władzami Episkopatu Polski lub hierarchią rzymsko-katolicką na 
danym terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy lub Rosji. 

Powtarzamy nasz apel do wszystkich w Polsce i naszych rodaków za granicą. Z 
góry dziękujemy i wierzymy w dobroć polskich serc, i podziękę Kościołowi za to 
co zrobił w ciągu tysiąclecia Polski chrześcijańskiej wczoraj a szczególnie dzisiaj, 
gdy na Stolicy Apostolskiej zasiada Polak, Papież Jan Paweł II. 

Szczęść Boże 


